
 

  

  ועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחהמ 

  19 'פרוטוקול מס

  תל אביב, פ ברמת אביב"בקמפוס האו 9.012.22ישיבה שהתקיימה ביו� 

, מיכל כה�, יוסי דיי�, יהודה דויטש, שרו�� אלי גולדשטיי�, דביר גולדשטיי�, חור� שגיא ב� :נוכחי�
  .מ�'ק ואריאל תורגאלכסיי שקולני, חנה רקח, תמיר קרקסו�, וד קגנו�ד

אלי , אורי ליבנה, ליאור כוכב לב, אלו� דוד, מאל'איימ� ג :בנוס! השתתפו בהצבעה המתגלגלת
  .שי קרפלס ואביבה של� ,איליה פרינ� ,לקו פנקס'ז ,לירו� משול� ,מרקובצקי

  .יור� גלילי, איתי צוקרמ�, רועי פתאל, ענת מנדל, אליר� אוחיו�, אייל שפירא :ג� נכחו

  .מטוטימור� ו שי זיו, מיכל גורל: ונעדר

    .הישיבה נפתחה בהקראת סדר היו�

 מעמדות להגיש רשאי ועד חבר לתפקיד"הניסוח שיועלה להצבעה הוא . החל הדיו� בשינוי התקנו�
רשאי להגיש מועמדות לתפקיד  מועצה חבר אינו ע� ג� אגודהחבר . מועצה חבר סטודנט כל

 המועצה"הצעה שנייה שהועלתה הייתה ". ר מועצה לתפקידבתנאי שלא הוגשה מועמדות של חב
 להגיש רשאי חבר מועצה כל. בחירתה לאחר הראשונה בישיבתה חדש ועד תבחר החדשה

. מועצה חברכל  מועמדות להגיש רשאי הוועד ראש יושב לתפקיד. הוועד מתפקידי לאחד מועמדות
 ר"יו לתפקיד מועמדותו את גישלה יוכל מועצה חבר שאינו אגודה חבר, לעיל האמור למרות

 עד וזאת, )50% מעל( המועצה חברי רוב של בכתב פנייה האגודה למבקר שיגיש ובלבד, האגודה
 את להגיש יוכל מועצה חבר שאינו אגודה חבר .ר"היו לבחירת המיועדת הישיבה לפתיחת

 חברימ על רבעמ של בכתב פנייה האגודה למבקר שיגיש ובלבד, לחברות בוועד האגודה מועמדותו
  ."חבר הוועד לבחירת המיועדת הישיבה לפתיחת עד וזאת, )25% מעל( המועצה

  .בעד 10: הנושא הועבר להצבעה מתגלגלת

  .התקיימה הצבעה על מינוי סג� נשיא

  .1  :נמנע  3  :נגד  6  :בעד

  .התקיימה הצבעה של שינויי התקציב

  .3  :נמנע  0  :נגד  8  :בעד

  ).יור� גלילי(עיתו� והניוזלטר התקיימה הצבעה על מינוי עור, ה

  .0  :נמנע  0  :נגד  10  :בעד

  .התקיימה הצבעה על טבלת חישוב החזרי� לרכב פרטי

  .0  :נמנע  0  :נגד  10  :בעד

  . נמסרו עדכוני ועד

בחרו המנחי� לא , י ציבור המנחי�"ר הוועד לקבל פירוט לצעדי� הננקטי� ע"למרות ניסיונות יו
שכבר (רגע מרוכז בשאלה אל מול מי ייחת� הסכ� השכר החדש העימות כ. לענות לשאלות בנושא



ביו� ראשו� תצא הודעה של דיק� הלימודי� לסטודנטי� על מנת למזער את נזקי ). נוסח וסוכ�
ל תצא הודעה מתאימה "כנ. ק ויתוגברו האתרי� ע� חומרי עזר"יפתחו כל שיעורי האופ. השביתה

  .של האגודה

  .קת התיקי�נמסר עדכו� לגבי פרוייקט חלו

  )חברי מועצה בחרו שלא להצביע 4(    4: נמנע     1: נגד  14: בעד: תוצאות ההצבעה המתגלגלת

  .ההצעה נדחתה) רוב מיוחס(חברי מועצה  19הואיל ולצור, שינוי התקנו� נדרש רוב של 

  :נספחי� לפרוטוקול

  .הצעת התקציב

  :אישור

  .י נשיאות המועצה"ע 3.1.10הפרוטוקול אושר ביו� 

  :על החתו�

  דביר גולדשטיי�מר                            חור� מר שגיא ב�
  נשיא מועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחה        ר הוועד"יו    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  הצעת התקציב: נספח

   הכנסות      

 1,700,000   )'נספח י(דמי רווחה   

  
  

 
 200,000 )'נספח יא(פ "תקציב או

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

נספח (יתרה מתקופה קודמת 
 50,000 )ב"י

 
  

 
   180,000 : חסויות

  
  

 
   80,000 יום הסטודנט

 
260,000 

 
  

 
 196,000 )'נספח יג(כרטיסים מאירועים 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
    

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
2,406,000 

 
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 שינוי   הוצאות      
סכום 
 מעודכן

             :מחלקת הסברה ותקשורת

 16,000 14,000- 30,000 תחזוקת אתר האגודה

 137,688 17,688 120,000 הפקת עיתון האגודה

הקמת מערכת  -האגודה שדרוג אתר
+ בניית חנות אלקטרונית + אבטחה 

 98,000 98,000   0     התממשקות עם האוניברסיטה

 12,000 0 12,000 הפקות דפוס

 2,097 2,097 0 הקמת פלטפורמה לניוזלטר

 12,000 0   12,000 אירוע השקת האגודה

    174,000 103,785 277,785 

חת מחלקת תרבות ורוו
   :הסטודנט

 40,000 0 40,000 )'נספח יד(בקמפוסים  -הפנינג פתיחת שנה 

 50,000 10,000   40,000 )'נספח יד(מחוץ לקמפוסים  -אירוע פתיחת שנה מרכזי 

 0 25,000- 25,000 אירוע סוף קיץ

 15,000 0 15,000 )בקמפוסים(הפנינגים וירידים 

 0 20,000-   20,000     אירוע חנוכה

 20,000 0 20,000 'אירוע פתיחת סמסטר ב

 5,405 2,405 3,000 חגי תשרי -סליחות  -יום עיון 

 3,000 0 3,000 יום השואה -יום עיון 

 15,000 0 15,000 סיורים וימי עיון בשיתוף ארגון הבוגרים, סבסוד סמינרים

 15,000 0 15,000 ליין קבוע

 335,000 0   335,000 )'נספח יד(אירוע יום הסטודנט 

  531,000 -32,595 498,405 

   :המחלקה לעניינים אקדמאים

 7,000 0 7,000 רכישה מרוכזת+ פרוייקט מייקרוסופט 

 25,000 0 25,000 סבסוד מרתונים בפריפריה

 8,000 0   8,000 "ספרות זולה"

  40,000 0 40,000 

   :מחלקת קשרי חוץ ומעורבות חברתית

 12,000 0 12,000 שוטף

 80,000 0 80,000 מלגה+ מסע לפולין + פרוייקט ניצולי שואה 
מסע לחברה "פרויקט 

 40,000 0 40,000 "הישראלית

 15,000 0 15,000 "דיבייט"מימון מועדון 

  147,000 0 147,000 

   :וסיוע כלכלימחלקת מלגות 

 6,000 6,000 מלגת פרוייקט צמח

 2,000 2,000 מלגת מנהיגות סביבתית

 45,000 0 45,000 מלגות מעורבות חברתית לסטודנטים ערבים

 70,000 0   70,000 מלגות לחיילי מילואים

  115,000 8,000 123,000 

   :הוצאות כלליות

 270,000 0 270,000 )'נספח א(ישיות ביטוח תאונות א

 250,000 0 250,000 )'נספח ב(מתנת פתיחת שנה 

 0 15,000- 15,000 סמינר פתיחת שנה לאגודה

 70,000 0 70,000 מחיקת גרעון תקציב שנה קודמת

 29,500 0 29,500 פ"החזר חלקי הלוואות מהאו

 18,000 0 18,000 ציוד משרדי ודואר

 36,060 0 36,060 )'נספח ג(קופה קטנה 



 30,000 0 30,000 בחירות

 22,000 0 22,000 ביטוח אירועים

 825 0 825 ביטוח מעביד

   :ח"משרד רו

 18,000 0 18,000 ייעוץ וייצוג , בקורת , שכר, ש"שרות הנהח

   :רכזי אזורים

 8,400 0 8,400 )'נספח ה(החזר הוצאות 

   :נשיאות

 1,200 0 1,200 החזר הוצאות נשיא
נספח (החזר הוצאות סגני נשיא 

 1,200 0 1,200 )'ו

   :ועדות
נספח (ר ועדה "החזר הוצאות יו

 1,800 0 1,800 )'ז

 1,440 0 1,440 )'נספח ח(החזר הוצאות חברי ועדות 

  773,425 -15,000 758,425 

   :פעילות מקומית

 6,000 0 6,000 אזור חיפה

 6,000 0 6,000 אזור ירושלים

 6,000 0 6,000 אזור באר שבע

 20,000 0 20,000 אזור תל אביב

 5,000 0 5,000 אזור השרון

 5,000 0 5,000 אזור השפלה

 10,000 0   10,000 אזור הצפון

  58,000 0 58,000 

   :הוצאות תקורה ושכר

   :שכר והחזר הוצאות ועד

   :ר"יו

 30,000 0 30,000 )'נספח ט(לחודש  2,500 -שכר 
 480ממוצע  -החזר הוצאות 

 5,760 0 5,760 לחודש
נספח (עלות הפרשות סוציאליות 

 4,500 0   4,500 )'ד

  40,260 0 40,260 

   :מחים"ר 5+ ר "סיו

 142,000 2,000- 144,000 )'נספח ט( לחודש  2,000 -שכר 
 290ממוצע  -החזר הוצאות 

 20,590 290- 20,880 לחודש
נספח (עלות הפרשות סוציאליות 

 21,300 300-   21,600 )'ד

  186,480 -2,590 183,890 

   ):מגייסי חסויות(מחלקת שיווק 

 0 46,200- 46,200 לחודש 3,850 -תקן 
 580ממוצע  -החזר הוצאות 

 0 6,960- 6,960 לחודש
נספח (עלות הפרשות סוציאליות 

 0 11,550-   11,550 )'ד

  64,710 -64,710 0 

   :מנהל אדמיניסטרטיבי

 34,650 3,850- 38,500 )חודשים 9עבור (לחודש  3,850 -שכר 
 200מוצע מ -החזר הוצאות 

 1,800 600- 2,400 לחודש
נספח (עלות הפרשות סוציאליות 

 8,663 962-   9,625 )'ד

  50,525 -5,412 45,113 



   :יועץ משפטי/ מבקר פנים 

 24,000 0 24,000 לחודש 2,000 -שכר 
נספח (עלות הפרשות סוציאליות 

 6,000 0   6,000 )'ד

  30,000 0 30,000 

   :גזברות

 12,000 0 12,000 לחודש 1,000 -שכר 
 500ממוצע  -החזר הוצאות 

 6,000 0 6,000 לחודש
נספח (עלות הפרשות סוציאליות 

 3,000 0   3,000 )'ד

  21,000 0 21,000 

   :דוברות

 9,000 1,000- 10,000 )חודשים 9עבור (לחודש  1,000 -שכר 
 200ממוצע  -הוצאות  החזר
 1,800 600- 2,400 לחודש

נספח (עלות הפרשות סוציאליות 
 2,250 250-   2,500 )'ד

  14,900 -1,850 13,050 

    

             :עורך עיתון וניוזלטר

 10,400 10,400   0   )חודשים 8עבור (לחודש  1,300 -שכר 
 100ממוצע  -החזר הוצאות 

 800 800   0     לחודש
נספח (עלות הפרשות סוציאליות 

 2,600 2,600   0     )'ד

        0 13,800 13,800 

    

 156,272 3,428 159,700 שונות והוצאות בלתי צפויות

    

  2,406,000 
 

2,406,000 

              

  


